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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«البلدي» يبحث تشكيل جلنة لتحرير األراضي وحّل االختناقات املرورية.. اإلثنني
بداح العنزي

يبحــث املجلس البلدي 
في جلسته العادية برئاسة 
عبداهللا احملري االثنني املقبل 
الطلب املقدم من األعضاء: 
عبداهللا احملـــــري، خالــد 
املطيري، فهد العبداجلادر، 
عبداهللا العنزي، عبدالطيف 
الدعي، إسماعيل بهبهاني، 
ناصر الكفيف، ناصر مرضي 
اجلدعان بشأن تشكيل جلنة 
حترير األراضي السكنية.

ويتضمن جدول األعمال 
الــرد على االقتــراح املقدم 
من العضــو ناصر مرضي 
اجلدعان بشــأن االختناق 
املروري الواقع في مداخل 

ومخارج منطقة سلوى.
الكتاب املقدم من العضو 
بشــأن  الكفيــف  ناصــر 
اقتراحات واســئلة اعضاء 

املجلس البلدي.
طلب فتح باب املناقشة 
بشأن احلضانات في السكن 

اخلاص
الرد على السؤال املقدم 
من العضو فهد العبداجلادر 
بشــأن جتاوزات وقصور 
قطاع املشاريع بشأن عقود 

اخلاص مبجمع السيمفوني 
جهة شارع اخلليج العربي.

طلب الديــوان االميري 
ضم املواقع اخلدمية لقصر 
بيــان واعتمــاد املخطــط 
النهائي لقصر بيان العامر 

مبنطقة بيان قطعة ١٣.
طلــب وزارة االوقــاف 
والشؤون الرسالمية توسعة 
مســجد نــورة التويجري 
الكائن في منطقة الســالم 

قطعة رقم ٤.
طلــب وزارة االوقــاف 
االســالمية  والشــؤون 
تخصيــص موقع مســجد 
ومواقــف ســيارات ضمن 
القطعــة رقــم ١٦ مبنطقة 

الرقعي.
العامــة  الهيئــة  طلــب 
للعنايــة بطباعــة ونشــر 
الكــرمي والســنة  القــرآن 
النبويــة وعلومهمــا نقــل 
تبعية مركز السيرة النبوية 
واحلديث الشريف بجنوب 
العبــداهللا اجلابر  مبــارك 

لصاحلها.
املباني التاريخية التابعة 
للمجلــس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
املقــدم مــن  االقتــراح 

الرفاعي).
االقتراحان املقدمان من 
العضو م. عبداللطيف الدعي 
األول بشــأن عمل أرشيف 
البدي  الكتروني للمجلس 
الدراســة  بشــأن اعتمــاد 
املرورية قبل رفع املعاملة 

للمجلس البلدي.
االقتراحان املقدمان من 
العضو ناصر الكفيف األول 
بشــأن اســتحداث مخرج 
ملنطقة صباح السالم قطعة 
(١) وآخر بشأن استحداث 
مخــرج ملنطقة فهد األحمد 

قطعة (١).
االقتراح املشترك واملقدم 
من االعضاء: خالد املطيري، 
فهــد العبداجلــادر، ناصر 
الكفيف، نصار العازمي، م. 
علياء الفارسي، م. شريفة 
الرومي،  الشلفان، م. فرح 
م. منيــرة األمير، عبداهللا 
العنــزي، م.عبداللطيــف 
الدعــي بشــأن ترخيــص 
مراكز لتأهيل ذوي اإلعاقة 

في املناطق السكنية.
االقتراح املقدم من العضو 
م. علياء الفارســي بشــأن 
احلمايــة من اإلشــعاعات 

النووية.

البغلــي،  األعضــاء م.هــا 
مشــعل احلمضان، بشــأن 
اعتمــاد املخطــط الهيكلي 

الرابع لدولة الكويت.
االتفاقية االستشارية

اخلدمات االستشــارية 
لدراسة وتصميم واإلشراف 
علــى حتصني أداء الطريق 
الرابع بخصوص  الدائري 
طلب موافقة املجلس البلدي 

وتثبيت حرم الطريق.
االقتراحان املقدمان من 
العضــو عبــداهللا العنزي 
األول بشأن الطريق الرابط 
بني مدينة ســعد العبداهللا 
وأمغرة الصناعية (شارع 
ضبيب عمــش الصويحة 
الشــمري) وآخــر بشــأن 
تخصيص أرض في مدينة 
جابر األحمد لغرض انشاء 
صالة اجتماعيــة متعددة 

األغراض.
املقــدم مــن  االقتــراح 
العضــو فهــد العبداجلادر 
بشــأن حتويــل روضــة 
القــدس مبنطقــة الروضة 
قطعة (٢) الى حديقة عامة 
واقتطاع جزء منها كطريق 
خلدمة مسجد (سيد أحمد 

عبداهللا احملري

منطقة سوق املباركية.
الرد على السؤال املقدم 
من العضو فهد العبداجلادر 
بشــأن عمــا مت اتخاذه من 
اجــراءات بشــأن احلــادث 
الــذي وقع لبعض موظفي 
البلدية مــن ادارة النظافة 
في بلدية اجلهراء واسئلة 

اخرى بذات الشأن.
الرد على السؤال املقدم 
من العضو م.منيرة االمير، 
بشأن اسئلة اضافية حول 
تفاصيل وآليــات ومراحل 
عمليات نظافة املدن وطبيعة 

عمل عقودها.
بناء وتنفيذ مبنى مواقف 
الســيارات متعــدد االدوار 

الكفيف: «أمانة البلدي» ال تتعاون
مع األعضاء في توفير املعلومات

أكد عضو املجلس 
البلدي ناصر الكفيف 
عدم تعــاون األمانة 
العامــة للمجلس مع 
األعضاء فــي توفير 
املعلومــات ومتابعة 

االقتراحات.
الكفيـــــف  وقــال 
الــذي  كتابــه  فــي 
ســيبحثه املجلــس 
باإلشــارة  االثنــني: 
إلى املوضوع، حيث 
إن للمجلــس البلدي 

أمانــة عامة تختــص بتقدمي الدعم 
الفنــي واإلداري له، وهذا ما نصت 
عليه املادة ٣٠ من قانون البلدية رقم 
٢٠١٦/٣٣، وحيث ان لعضو املجلس 
البلدي حقا منحه إياه القانون بتقدمي 
االقتراحات واألســئلة وبالتالي ال 
بــد مــن متابعــة تلــك االقتراحات 
واألسئلة ومعرفة دورتها املستندية، 

إال أن األمانــة العامة 
البلــدي  للمجلــس 
تقــف دون هذا احلق 
وتلك املتابعة، وذلك 
بعــدم تعاونها معنا 
في توفير املعلومات 
املطلوبــــة بتلـــــك 
االقتراحات واألسئلة، 
وذلــك فيمــا يتعلق 
بتوفير نسخ من كتب 
اإلحــاالت إن وجدت، 
والــذي من املفترض 
أن تقوم األمانة العامة 
للمجلس البلدي بتوفيرها وبشكل 
دوري للســادة أعضـــــاء املجلس 

البلدي.
لــذا، يرجــى اإليعــاز ملــن يلزم 
بتوفير طلبنــــا اخلــــاص بجميع 
االقتراحــــــات واألسئلــــــة التــي 
سبـــــق ان تقدمنـــــا بها وبشــكل 

دوري.

في كتاب رفعه إلى احملري أكد فيه عدم متابعة اقتراحات وأسئلة األعضاء

ناصر الكفيف

إزالة ٣٨٥ إعالنًا عشوائيًا وحترير ١٩ مخالفة في «مبارك الكبير»
كشفت إدارة العالقات العامة في 
البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير تكثيف 
جوالتــه امليدانيــة بجميــع مناطق 
احملافظــة علــى احملــالت التجارية 
املركزيــة واجلمعيــات  واألســواق 
التعاونية ورصد القســائم املخالفة 
الشتراطات البلدية فضال عن رصد 
اإلعالنات العشــوائية في الشوارع 
وامليادين وإزالتها، مشــيرة إلى أن 
هذه اجلوالت قد أسفرت عن توجيه 

٣٥ إنذارا هندسيا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق 

الطوارئ بفرع بلدية احملافظة ناصر 
الهاجري حرص الفريق الرقابي على 
التأكد من التــزام احملالت التجارية 
العقــارات بالشــروط  وأصحــاب 
والضوابط املعمول بها في البلدية، 
مشيرا إلى أن اجلوالت امليدانية التي 
مت تنفيذها خالل شهر سبتمبر املاضي 
قد أسفرت عن رفع وإزالة ٣٨٥ إعالنا 
عشوائيا مختلف األحجام باملخالفة 
لالئحة اإلعالنات ٢٠٠٦/١٧٢ يشــوه 
املنظــر اجلمالي ويعوق الرؤية عن 
قائدي املركبات وحترير ١٩ مخالفة 
حملــالت جتاريــة تضمنــت حترير 

٥ مخالفــات إقامــة إعــالن من دون 
ترخيــص، مخالفتــني إضافة إعالن 
من دون ترخيص، مخالفة فتح وإدارة 
محل من دون ترخيص و٣ مخالفات 
لعدم جتديد ترخيص اإلعالن، مخالفة 
تشــغيل عمال قبــل احلصول على 
شــهادة صحية، حترير ٤ مخالفات 
استغالل مســاحة أمام احملل بدون 
ترخيــص، مخالفــة لعــدم االلتزام 
بنظافة الساحات واملمرات املالصقة 
للمحل وحترير مخالفتني لعدم تغطية 
صندوق الشاحنة ملنع تطاير احلصى 
إلى جانب توجيه ٣٥ إنذارا لتعديات 

على أمالك الدولة وإنذارات هندسية 
لعقــارات وجتــري متابعتها وذلك 
من خــالل طلب مراجعــة وإحضار 
الهندسية واملخططات،  التراخيص 
توجيه ٣ تنبيهات سالمة فضال عن 

اغالق محل إداريا.
ودعا الهاجري أصحاب العقارات 
واحملــالت التجاريــة الــى االلتــزام 
بالقوانني واألنظمة املعمول بها في 
البلدية جتنبــا للمخالفة والغرامة، 
مؤكــدا عدم تهــاون الفريق الرقابي 
في اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية 

بحق املخالفني.

توجيه ٣٥ إنذاراً لتعديات على أمالك الدولة

حترير إحدى املخالفات

عادل املرزوق: دخول «الوسم» ١٦ اجلاري

قال اخلبير الفلكي عادل املرزوق إنه من 
احملتمل جــدا أن تهب اليــوم اجلمعة رياح 
شمالية غربية خفيفة السرعة تتراوح سرعتها 
بني ٥ و٢٥ كم/س جتعل اجلو صحوا وخاليا 
من الغيوم، ثم تتحول في الفترة املســائية 
الى رياح جنوبية شــرقية «كوس مطلعي» 

خفيفة السرعة.
وأضاف املرزوق: تستمر «رياح الكوس» 
حتــى صباح يوم الثالثاء، حيث تعود مرة 
أخرى الريــاح الشــمالية الغربية اخلفيفة 

الســرعة التي تستمر حتى نهاية األسبوع، 
مشيرا إلى أن احلرارة بصفة عامة لن تزيد 
على ٤٠ درجة مئوية خالل هذه الفترة كما 
أن الرطوبة النســبية ســتكون خفيفة جدا 

ولن تزيد على ٣٥٪.
وذكر انه في يوم األحد ١٦ أكتوبر اجلاري 
ســتدخل املنطقة في موســم األمطار، وهي 
«فترة الوســم» والتي تبلغ مدتها ٤٠ يوما 
وستستمر حتى يوم ٦ ديسمبر، حيث ينتهي 

«الوسم» وتدخل «املربعانية».

أكد أن احلرارة لن تزيد على ٤٠ درجة مئوية والرطوبة النسبية على ٣٥٪

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

مجموعة املرأة الدولية اطلعت
على أنشطة املجلس الوطني للثقافة

قام وفد من مجموعة املرأة الدولية أول من أمس بزيارة 
إلى املجلــس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب، وضم كال 
من رئيســة مجلس إدارة املجموعة وحرم سفير جمهورية 
مصر العربية غادة شــوقي، ونائبة الرئيسة وحرم سفير 
فلسطني رميا اخلالدي ونائبة الرئيسة وحرم سفير املكسيك 

باتريشيا كامبوس.
واستقبل الوفد أمني عام املجلس الوطني للثقافة واآلداب 
والفنون بالتكليف عيسى األنصاري ومدير إدارة العالقات 
الثقافية اخلارجية محمد بن رضا، حيث أطلعهم على نشاطات 
املجموعة وفعالياتها، كما استمع الوفد لشرح حول أنشطة 
املجلس والفعاليات الكبيرة التي يقوم بها والتي تلعب دورا 

مهما في ربط الثقافات بني الدول.
ومت االتفاق على إقامة فعاليات مشــتركة بالتعاون بني 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ومجموعة املرأة 

غادة شوقي مكّرمة د.عيسى األنصاريالدولية في املستقبل القريب.

ترقية استثنائية ألحد منتسبي احلرس الوطني 
تقديرًا لدوره في مساعدة اجلهات األمنية

أصدر وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشم الرفاعي قرارا بترقية وكيل ضابط 
مبارك عبداهللا جاسر ترقية استثنائية ومنحه 
شارة اإلدارة العسكرية، تقديرا جلهوده في 

مساعدة إخوانه بوزارة الداخلية.
وأشــاد الرفاعــي بحضــور كبــار القادة 
والضبــاط مبــا قام بــه الوكيــل أول مبارك 
عبداهللا من جهود في خدمة اجلهات األمنية 
واإلسهام في حفظ األمن العام، مشددا على 
أهمية أخذ احليطة واحلذر خالل أوقات العمل 
الرســمية وخارجها جتســيدا للدور املنوط 
بجميع منتســبي احلرس الوطني والقوات 
الفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل ترقية وكيل ضابط مبارك عبداهللاألمنية في حفظ األمن واألمان بالوطن الغالي.

اجلو اليوم صحو ومن املتوقع هبوب رياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بني ٥ و٢٥ كم/س


